
وولال أربششع وعشششرين ططشش ددلا حتى ل تبقششى حششرلارة لالرض  درلا بار أن جعله نو
رر لالناس في منامهم وذهابهم ومجيئهششم، ثششم قششال: (( طق ساعة وحتى يست

ههششي عششن لالسششجود للشششمسلل تسممجدوال للشمممسل ولل للقمممر  )) ن
وي طهشش نن ومن يسجد للشمس ويسجد للقمر ولذلك  طمن بني آدم  رن  ولالقمر ل
رن عن لالصلة عند طلوع لالشمس وعند غروبهششا، وقششال بعششض لالعلمشاء: إ
طرهمششا بكسششوف ولكششن يي لالمششرلاد: ل تسششجدولا للششمس ول للقمششر عنشد تغ

)) أي: لاليششاتواسجدوال للهل الممذيل خلقهممنل لاسجدولا لله، " قال: (( 
 )) " يعنششي إن كنتششم صششادقين فششيإنل كنتمل إيمماهل تعبممدونلالربششع (( 

دقا فششي ور ه ليس صاد ومن يعبد لالله ويعبد غي رن  ندولا لغير ه ل نج عبادته فل تس
ه عشز وجشل، نص لالعبشادة لل طلش عبادته؛ لالصشادق فشي عبشادته هشو لالشذي يخ

 إن شاء لالله لالبقية. نعم ويكفي
....: لالطالب
وقى في جهنم يوم لالقيامة ما هو بششالن ويششوم:لالشيخ نتل  هذ ه يوم لالقيامة 

يومل تبدلل الضرضل غيرل الضرضل والسماواتلالقيامة تتغير لالمور (( 
 .((

  ....:لالطالب
رن فيها لالشيخ فششي لالرض فششي سششجين كمششا جششاء فششي.. : ظاهر لالقرآن أ

طض وضر لاكتبولا كتاب عبدي فششي سششجين فششي لالر وت لالحديث في قضية لالمح
رير لالمور فششي يششوم لالقيامششة مششا هششي علمششات وغ لالسابعة لالسفلى، لكن تت

لالصغرى لالن، نعم. 
: ما لالفرق بين لالشيطان وإبليس؟لالطالب
 لالفرق بين لالشيطان ولالنس؟ ..: وش هذلا لالسؤلال؟ ما يصلحلالشيخ

 وإبليس:لالطالب
 لالشيطان هو إبليس هو ولاحد نعم. وإبليس:لالشيخ

...) هل )ل ومال يلقاهال إلل ذول حظل عظيمل ((ل  قوله تعالى::لالطالب
ل إلل الذينل صممبروا((: ل هو هذلا هو لالحكمة في أن لاللششه قششال: لالشيخ

دة عظيمششة)ومال يلقاهال إلل ذول حظل عظيمل  ) لن لالنسششان ينششال درجشش
رظ لالعظيششم رثولاب كله وليس لالح عالية من لاللخلق ولالرزلانة ولالرجولة ولال
رن لالنسان يزدلاد درهمه ودينار ه؛ لاللخلق هي كل شششيء سششولاء مششع هو أ

لالله أو مع عباد لالله
وإنما لالمم لاللخلق ما بقيت             فإن همولا ذهبت ألخلقهم          
ذهبولا  



 ...: لالطالب
طلشب،لالشيخ هغ لطته وي طرف هشو لالشذي يتشولى لالمشر بس : لالسلطان كما تعش

وز غ حتى عباد لالله لالصالحين ولكن ليس له عليهم سششلطان فالشيطان ين
وت على لالرسول عليششه لالصششلة ولالسششلم شششيطان يريششد أن رل وف أليس قد ت
طسد عليه صلته، لكنه ما له سلطان؛ لالسلطان يقول ويفعل كما قششال يف

لابن لالوردي في لالمنظومة:
ومن إذلا قال فعل            طصم  وخا نت وشه        ل  وذر بط هح طب لالسلطان ولا طن جا

رلع طليسل لكل عليهمممل سمملطانفالمرلاد بش ((  وسشش  )) أي ل يمكششن أن تت
ويهم. نعم طو هغ نت عليهم ف

... )) ادفعل بممالتيل همميل أحسممنهل يدلخل في قوله: (( ... : لالطالب
 ))؟ادفعل بالتيل هيل أحسنلالسيئة بمثلها هل يدلخل في قوله: (( 

 ل يا أخ هذلا ضعف وجبن لاللي ل يقدر على لالنتصار لنفسه هششذلالالشيخ:
ومد بششل يقششال هششذلا ضششعيف ولنششه ل يحمششد إل لالعفششو عنششد لالمقششدرة نيح ل 
دل شخص ضعيف ولالصفح عند لالمقدرة، أما إنسان عاجز يجي شخص مث
يضربه ويضربه ويضربه ويقول جزلاك لالله لخيششر أحسششن لاللششه لاليششك عفششا

ومد؟ لنه عاجز....لالله عنه وهو  نيح  هل هذلا 
رر((لالقارئ:  مم مق لل رل مولل  رسل  لم شش رلل ددوال  دج لس مت درل لل  مم مق لل موا دسل  لم شش موال ل ...

منل  ددو دبمم لع مت دهل  شيمما رإ لمل  دتمم لن دك لنل  رإ شنل  دهمم مق مل مخ رذيل  شلمم رهل ا شلمم رل ددوال  دج لسمم رن*موا رإ مفمم ل 
لم دهمم مو رضرل  مهمما شن موال رلل  لي شل ربال دهل  مل منل  دحو بب مس دي مكل  بب مضر مدل  لن رع منل  رذي شل مفا دروال  مب لك مت لس ا

منل  دمو أ
م لس مي منمما* لل  لل مز مأزن مذال  رإ مفمم ةةل  مع رشمم مخا مضل  لضر ل

م مر ىل ا مت مكل  شزن مأ رهل  رت ميا لنل آ رم مو
ده شزنمم رإ مت ىل  لو مممم لل ريل ا لح دم مل مهال  ميا لح مأ رذيل  شل شنل ا رإ لتل  مب مضر مو لتل  شز مت له مءل ا مما لل مهال ا لي مل مع

ررل  ردي مق ٍءءل  لي مش بلل  دك مل ىل  ))مع
: أعششوذ بششالله مششن لالشششيطان لالرجيششم قششال لاللششه تبششارك وتعششالى:لالشششيخ

رغل فاسممتعذل بمماللهل إزنممهل هممو(( لز مزنمم رمممنل الشمميطانل  شنممكل  مغ مز ل وإمال ين
طلما قبلها؟)السميعل العليمل  ) ما مناسبة هذ ه لالية 

ا ذكشرلالطالب رم ول  وتعشالى مدلافعشة ..: مناسبة لالية هشذ ه لمشا قبلهشا أنشه 
وكر مدلافعة لالعدو من لالجن. لالعدو من لالنس ذ

إمممال ينزغنممك: أحسنت، طيب أين جولاب لالشرط في قششوله: (( لالشيخ
 ))؟منل الشيطانل زنزغ

 ))فاستعذل بالله: قوله: (( لالطالب
 ))، لماذلا لاقترن لالجولاب بالفاء؟فاستعذل بالله: قوله: (( لالشيخ

رن ما بعد ه فعل لالطالب ..: ل



: لن ما بعد ه فعل أمر؟ ل ما يكفي هذلا، { ل هذ ضيق تعششال هنششالالشيخ
 هذلا ضششيق مششا فششي مشششقة عليكششم وتتعبششون، ..لالمكان شوف لك مكان

فسح }. نعمت
رن لالجملة طلبيةلالطالب : أ
: أن لالجملة طلبية، طيب وفي قاعدة ذكرها لابن مالششك فششي هششذلالالشيخ

لالموضوع
دطا لششش(إن) أولالطالب طعششل     شششر نج دبششا لششو  دما جولا طرن بفا حت : قوله: " ولاق

طعل " وج طرها لم ين غي
طصح مباشرة لالجولاب لدلاة لالشرط فإنه يجششبلالشيخ : نعم يعني إذلا لم ي

ننه بالفاء، طيب ما معنى لالستعاذة؟ لاقترلا
: لالعتصام بالله.لالطالب
: لالعتصام بالله، طيب هل تجوز لالستعاذة بغير لالله؟لالشيخ

 ..تجوز فيما يقدر عليه... : لالطالب
طدر عليه؟ طيب تولافقونه على هذلا؟لالشيخ دقا؟ فيما يق : مطل

: نعم.لالطالب
نجششوزلالشيخ طدر عليششه، ولالسششتعانة ت : نعم، وكذلك لالستغاثة تجوز فيما يق

فيما يقدر عليه 
ل ومممنل آيمماتهل الليمملل والنهمماضر((نبششدأ لالششدرس قششال لاللششه تعششالى: 

) (من آياته) (من) هششذ ه للتبعيششض وعلمششة (مششن))والشمسل والقمرل 
رلها (بعض) يعني: بعض آياته، (( رل مح طح ل الليمملل والنهمماضرلالتبعيضية أن ي

)) وذكرنا وجششه كششون هششذ ه لالربششع مششن آيششاته فيمششاوالشمسل والقمرل 
 ))لل تسممجدوال للشمممسل ولل للقمممرسششبق ول حاجششة للعششادة، (( 

طمششن رن  لالخطاب لجميع لالعبششاد نهششاهم أن يسششجدولا للشششمس أو للقمششر ل
نجد لهششا، وقششد ألخششبر لالنششبي عليششه ومن يعبد لالشششمس ولالقمششر ويسشش لالناس 
ود وج وني شيطان فإذلا طلعت سشش نلع بين قر رن لالشمس تط لالصلة ولالسلم أ
وبشة وي عن لالصلة في أوقشات لالنهشي لالشتي هشي قري طه نن رم  وث طمن  لها لالكفار و

طبهششا، ((   ))واسجدوال للممهل الممذيل خلقهممنطمن طلششوع لالشششمس وغرو
طمن لالسششجود مم  وع (لاسجدولا لله) لالمرلاد بالسجود هنا -ولالله أعلم- ما هو أ
رن لالمششرلاد هرض أي أ نع لالعضششاء لالسششبعة علششى لال هضشش لالخششاص لالششذي هششو و

مل كمششا قششال تعششالى:  يذ طد هنششا لالشش ممممنل فممي((بالسششجو ددل  دج ل وللممهل يسمم
ةهال  لر ةعال وك طمل أن يكششون لالمششرلاد بششه)السماواتل والضرضل طو ) ويحت

طله:  ))ل لل تسممجدوال للشمممسل ولل للقمممرل ((لالسششجود لالخششاص لقششو



ندهما طمششل معنييششن أحشش ولالقاعدة في علم لالتفسير أنه إذلا كان لاللفششظ يحت
مم، (( وعشش ومل على لالثششاني لالششذي هششو أوسششع وأ نيح ومل فإنه  مم وأش وع وسع وأ أو

 )) لالذي لخلششق هششذ ه لالشششياء وفششي هششذ هواسجدوال للهل الذيل خلقهن
رنه هو لالخالق وأما هذ ه وجد له ل نيس هن  رن لالله هو لالمستحق ل إشارة إلى أ

ود لهششا، ((  وج نيس يق أن  طح وت  ))إنل كنتمل إيمماهل تعبممدونفهي مخلوقة ل تس
ققا فاسجدولا لله ول تسششجدولا للشششمس ول أي إن كنتم ذوي عبادة لله ح

)) لالعبششادة بمعنششى لالششذل ومنششه قششولهمإياهل تعبدونل للقمر، وقوله: (( 
وكه ليس فيششه وعششورة ل طلششوع ول نششزول ومن سل طل رلل  وذ نم ربد أي  وع نم طريق 
دذلا فالتعبششد دنا ول شمال، فالطريق لالمعبششد يعنششي لالمششذلل إ فف يمي ول لالتفا
نتطلق على معنييششن: رن لالعبادة  دما، ولاعلم أ دة وتعظي رب نل له مح يل وذ لله هو لالت
ربد وع وت نم يبد لله لالذي هو فعل لالعابد، ولالمعنى لالثششاني لالششش لالمعنى لالول: لالتع
به لالتي هي لالعبادلات ولهذلا قال شيخ لالسلم لابن تيميششة رحمششه لاللششه: "
رن لالمششرلاد مبه لالله ويرضا ه " بنششاء علششى أ طح فم جامع لكل ما ي إن لالعبادة لاس
يبششد ربد به، لكن كما قلت لكم هي تطلق على معنيين: علششى لالتع وع بها لالمت

ربد به لالذي هو لالعبشششادلات، ((  وع إنل كنتملالذي هو فعل لالعابد، وعلى لالمت
طمششن لالقولاعششدإياهل تعبدونل  رن  ردم لالمفعششول بششه؛ لفششادة لالحصششر ل )) قشش

يقه لالتألخير يفيد لالحصششر، طديم ما ح رن تق لالمقررة في علم لالبلغة وغيرها أ
يقه لالتألخير كان ددم ما ح نق دة: إذلا  وهذ ه قاعدة يجب أن تكون لديكم معلوم
دل: إيششاك أكرمششت لالمعنششى: لششم أكششرم قل على لالحصر فإذلا قلششت مث ذلك دلا

 )) يعنششي ل نعبششدإياكل زنعبدغيرك، وقول لالقائل في سورة لالفاتحة: (( 
ورك وإياكل زنستعينغيرك ((   )) يعني ل نستعين غي

نجود لششهل فإنل استكبروا((ثم قال تعالى:  يس  )) يعني عن عبادة لالله ولال
 )) عششن لالسششجود للششهفإنل اسممتكبروافإن لالله تعالى غني عنهم " (( 

 )) يصششلون ((يسبحون )) أي لالملئكة (( فالذينل عندل ضربكوحد ه (( 
طنلهل بالليمملل والنهمماضرل وهمممل لل يسممئمونل  يلششون " يعنششي: فششإ وم )) ل ي

فد آلخششرون كمششا فشي قشوله تعششالى: لاستكبر هؤلء عن عبادة لالله فلله عبششا
ةمممال ليسمموال بهمما(( منممال بهممال قو لل شك ل فممإنل يكفممرل بهممال هممؤلءل فقممدل و

رن لالله يقششول: (( )بكافرينل  نيوجد عابد لله فإ هرض أنه ل  إن) ثم على ف
يي )) (( تكفروال فإنل اللهل غنيل عنكم رنمم ومنل كفممرل فممإنل اللممهل غ

ور طائفششة مششنعنل العالمين طب هن يسششتك  )) فهنششا شششيئان: لالشششيء لالول أ
لالمخلوقين عن عبادة لالله فإن لاستكبرولا فهناك طائفة ألخرى تعبد لاللششه،
رن هرض أ ور لالكل وهذلا محال حسب ما نعلم لكن على ف طب هك وت لالثاني: أن يس



يي عنهششا كششل هششذلا طنشش نه غ جميع لالمخلوقات لاستكبرت عن عبادة لاللششه فششالل
وح به لالقرآن،  وص ) (()ل ومنل كفرل فإنل اللهل غنيل عنل العممالمينل ((أف

ل فمإنل يكفمرل بهمال همؤلء )) ((إنل تكفروال فإنل اللهل غنميل عنكمم
فضفقدل وكلنال بهال قومال ليسوال بهممال بكممافرينل  )) هششذلا إذلا كفششر بعشش

)) هذلا إذلا لاسششتكبرفإنل استكبروال فالذينل عندل ضربكل وآمن بعض، (( 
رل بعض،  وذ ببحونل له((بعض و مس دي ل فإنل استكبروال فالذينل عندل ضربكل 
ونششت بالفششاء؛ل ))بالليلل والنهاضرل  طر نق جملة (فالذين) هي جولاب لالشرط و

نب دل للشرط وهذ ه قاعدة: إذلا كان جولا يح أن يكون فع طص رن ما بعدها ل ي ل
ننه بالفاء كمششا قششال وب لاقترلا وج دل للشرط و لالشرط ل يستقيم أن يكون فع

لابن مالك:
طرها                  هن) أو غي دطا لش(إ طعل      شر نج دبا لو  دما جولا هن بفا حت طر ولاق

طعل وج لم ين
وع ذلششك فششي بيششت وما يجب أن يقترن بالفاء جم طل وقد ذكر بعض لالجامعين 

هو:
لاسمية طلبية وبجامد           وبش(ما) و(قد) وبش(لن)                    

وبالتنفيذ
طيب، (فالذين عند ربك) وهم لالملئكة (يسشبحون لشه بالليشل ولالنهششار) 

رن يقول لالمؤلف: " (يسبحون) أي يصلون " وهذلا نعم لششه وجهششة نظششر ل
طمن لالصلة لالسياق في لالسجود، ويمكن أن نقول: يسبحون بما هو أعم 
نه دل ما فيه تنزي نك طمن  أي يقولون: سبحان لالله ولالحمد لله وما أشبه ذلك 
رن لالله عز وجل عما ل يليق به، وقوله: (يسبحون لششه) أي للششه، ولاعلششم أ
رز ه لالله تعالى عن كششل ون ني ن ه لالله عنه؟  رز ون ني طزيه فما لالذي  هن رت لالتسبيح معنا ه لال
ويه لالنقششص بششأي طر ف ه عن كل نقص ل يمكن أن يعششت رز ون نم نقص فهو عز وجل 
وص فششي صص فششي كمششاله فل نقشش دل نقشش نكشش رز ه عششن  ون ني ديا:  صل من لالحولال، ثان حا
نمماثلششة رز ه عششن  ونشش ني طر ه ول قششدرته ول قششوته، لالثششالث:  سششمعه ول بصشش
صل من لالحولال، ولالتماثل بيششن ددلا بأي حا لالمخلوقين فل يماثل لالمخلوق أب
دذلا ثلثششة أشششياء: رز ه لالله عنششه إ ون ني طمن أكبر لالمحال، فما  لالخالق ولالمخلوق 
رنقششص فششي دقششا، ولالثششاني: لال ويه نقششص إطل طر رنقص: ل يمكن أن يعششت لالول لال
طمن علم وقدرة وحياة وسمع وبصر ورحمة وغير ذلك ل نته  ول كماله فكما
ويها نقص بأي حال من لالحولال، ولالثالث: مماثلة -ما نقول طر وت يمكن أن يع
مشابهة- نقول: مماثلة لالمخلششوقين لحظششولا هششذ ه لالمسششألة أكششثر لالششذين
دبرون بالمشابهة وهششذلا ليششس بصششولاب؛ لالصششولاب أن دبرون بمثل هذلا يع يع



طسه فقال: ((  ربر لالله به عن نف دبر بما ع وع  )) وقششال:ليسل كمثلهل شيءنن
رربوال للهل المثال((  لض صل من لالحولال،لل ت نكر لالتشبيه بأي حا  )) ولم يذ

رن وتشبيه، دليششل هششذلا أ طثيل هو لالصولاب دون لال هم رت ولهذلا كان لالتعبير بنفي لال
هيششب، قششوله: ((  وع ف ه عششن كششل نقششص و رز ون نم مثلل العلمم ىلالله  مم  ))وللهل ال

ولق على ذلك كما في قوله تعالى:  نيط رن لالمثل  هثل يعني لالوصف ل وم ((لالش
ٍءن رسمم ررل آ ليمم مغ ٍءءل  مما لنل  رم رضرل  مها لزن أ

م مهال  رفي منل  دقو شت دم لل مدل ا رع دو رتيل  شل رةل ا شن مج لل دلل ا مث مم
مد((] { يا عبد لالله لالفغاني! لانتبه}15)[محمد:) رع دو رتيل  شل رةل ا شن مج لل دلل ا مث مم ل 

من دقو شت دم لل طسششنا طمن ماء غير آ نتها: فيها أنهار  وف طص نفها   )) (مثل) بمعنى وص
ون وم أن يكششو طز ولشش ومششل  هك ول إلى آلخر ه، فإذلا كان لاللششه لششه لالمثششل لالعلششى أي لا
يل له قوله تبارك وتعالى: ند دها عن كل نقص، أما لالنقص في كماله في رز ون نم

ٍءم(( شيمما مأ رةل  شت رسمم رفمميل  ممال  ده من لي مب ممال  مو مضل  لضر ل
م موا رتل  موا مم شس منال ال لق مل مخ لدل  مق مل مو ل 

ٍءبل  دغممو دل لنل  رممم منال  شسمم مم ممممال  رن هششذ ه38)[ق:)مو طمششن نقششص علششى أ ] أي 
وحق لالله تعالى فيها نقششص، وقششال طل قدلا ومع ذلك ما  فة ج وم لالمخلوقات عظي

ل أول لمل يممروال أنل اللممهل الممذيل خلممقل السممماواتل والضرض((تعالى: 
ميل بخلقهممنل بقممادضرل علمم ىل أنل يحيمميل الممموت ىل  لعمم )، طيششب)ولمل ي

ل ليسل كمثلممه((لالثالث ما هو؟ مماثلة لالمخلوقين يقول لالله عز وجل: 
دبوا(() ويقششول جششل وعل: )شيءل وهول السميعل البصمميرل  رر لضمم ل فلل ت

شنل اللممهل يعلمممل وأزنتمممل لل تعلمممونل  ) ويقششول تعششالى:)للهل المثالل إ
دلمموال للممهل أزنممدادال وأزنتمممل تعلمممونل (( مع لج دذلا لالتسششبيح)ل فلل ت )، طيششب إ

رز ه لاللشه عنشه ثلثشة أشششياء عرفتموهششا لالن، (( ونش ني بمعنشى لالتنزيشه ولالششذي 
 )) لالباء هنا بمعنى (في)؛ لن لالمقصششوديسبحونل لهل بالليلل والنهاضر

بالليل يعني ظرف لالليل وعلى هذلا فتكون لالباء بمعنى (فششي) كمششا فششي
ل وإزنكمل لتمرونل عليهمل مصممبحينل *ل وبالليمملل أفل((قوله تعالى: 

بالليلل والنهمماضر) (بالليل) يعني في لالليل، طيب وقوله: (( )تعقلونل 
نحون لاللششه، ويقششول عششز وجششل: (( دب دذلا كل وقت كل لالششوقت يسشش )) يعني إ

 )) هم مع كونهم مستغرقين لالليششل ولالنهششار بتسششبيحوهمل لل يسئمون
رن لالملششل يكششون مششن نبششون؛ ل وع يلششون وكششذلك ل يت وم نمون أي ل ي وئ لالله ل يس
رملششه لالنسششان هششؤلء لالملئكششة وح مل لالنفس أمششام مششا يت نذ وجر ولالتعب و رض لال

وئمون طيب  هس عليهم لالصلة ولالسلم ل ي
طصششر فششي آيششتين أو ثل ث وح طه آيات كششثيرة ل تن رن لل دل أ رو في لاليتين فولائد: أ

طمن قوله: ((   )) وما أكثرها في لالقششرآن لالكريششم:ومنل آياتهندرك ذلك 
مقكمل مممنل تممراب((  ملممق )) (( ومنل آياتهل أنل خل ومممنل آيمماتهل أنل خ



ةجمما دقل السممماوات )) (( لكمل مممنل أزنفسممكمل أزوا للمم مخ ومممنل آيمماتهل 
شثل فيهمال منل دابة  )) وهي كثيرة.والضرضل ومال ب

نن على لاليششات طعي نت صت محسوسة  رن لله تعالى آيا من فولائد لالية لالكريمة أ
ود ه لاليششات وه أرى عبششا رن لاللشش طمششن رحمششة لاللششه عششز وجششل أ لالمعقولة، وهذلا 
يل نكشش ننولا بها على لاليات لالمعقولششة، لاليششات لالمعقولششة  طعي طليست لالمحسوسة 
وحششد نرهششا أ طك هن ني طد ث هششذ ه آيششة عقليششة ل  هحشش نم طمن  ص ث ل بد له  طد رل حا نك رن  يعلم أ

ل أمل خلقوال منل غيرل شيءل أمل همممل الخممالقون((ولهذلا قال تعالى: 
طمنل )) طمن غير شيء بل ل بد لهم  نقولا  طل نلخ لالجولاب: ل هذلا ول هذلا، هم ما 

رمششا ول ولخالق وهو لاللششه عششز وجششل، ولهششذلا  دذلا لهم  لخالق، ول لخلقولا أنفسهم إ
طمن أسرى بدر وسمع لالنبي صششلى طعم هذ ه لالية وكان  هط نم وبير بن  نج وع  طم س
ورأ بالطور وصل هذ ه باليششة يقششول: كششاد قلششبي يطيششر لالله عليه وسلم يق

نئششون (( طط هخ نم رن لالمشششركين كلهششم  ل أميعنششي عرفششت أنششي علششى لخطششأ وأ
 )) لالجولاب: ل هذلا ول هششذلاخلقوال منل غيرل شيءل أمل همل الخالقون

نت لاللششه عششز وجششل إمششا عقليششة وإمششا دذلا آيششا طلق، إ رين أن يكون لهم لخششا وع فيت
طمن آياته لالليل ولالنهار لاليات هذ ه محسوسششة ول نسوسة، هنا  سمعية مح
طتي يل يعرف لالليل ولالنهار وأنه ل يمكششن لحششد أن يششأ نك عقلية؟ محسوسة 

بهما.
فت عظيمة وس ولالقمر آيا ول ولالنهار ولالشم رن لاللي من فولائد لالية لالكريمة أ
رص لاللششه عليهششم ولالمششر كششذلك هششذ ه لالشششمس لالكششوكب لالعظيششم ولهذلا ن
رنشا فششي ري وب دقشا، وقششد  ونع مثلها إطل مر ل يمكن لي مخلوق أن يص طنير لالحا نم لالش

وه ذلك. أثناء لالتفسير وج
ههي عن لالسجود للشمس ولالقمر؛ لقوله: (( رن ومن فولائد لالية لالكريمة لال

رنهششالل تسجدوال للشمسل ولل للقمر طمششن آيششات لاللششه لك  )) مششع أنهمششا 
صة مهمششة وطشش طمن هذلا إلى نق مخلوقة، ولالسجود إنما يكون للخالق، وننتقل 
طت لاللششه عششز رن صششفا أشار إليها شيخ لالسلم لابن تيمية رحمه لالله وهششو أ
طلصششفات لاللششه وفة ول لالسششجود  دصشش نز دعششاء لال نجو وست هي لالله فل ي وجل لي
ومن دعا صفة من صفات لاللششه فششإنه ولهذلا قال شيخ لالسلم رحمه لالله: 
طفر بالتفاق، يعني لو قال قائل: يا رحمة لالله لارحميني. كيف يا رحمشة كا
وحم أو ل؟ هر طئن عن لالله يستطيع أن ي لالله لارحميني؟ هل لالرحمة شيء با
دهششا آلخششر وت مع لاللششه إل هل ل فإذلا قلت: يا رحمة لالله لارحميني معنا ه أنك جع
ورة لالله أنقذيني هذلا حرلام شرك قل: يششا هد نق وهذلا كفر، وكذلك لو قلت يا 

ند علششى هششذلا قششوله: (  طر هذني، ول يشش طقشش اللهمممل برحمتممكلاللششه بقششدرتك أن



ندهاأستغيث هن ليس لالمعنشى أننشي أسشتغيث بالرحمشة وكشأني أعتقش  ) ل
رنه يقول: يا طته كأ يسل إلى لالله تعالى برحم وو رت قل لكن لالمعنى لال طق دئا مست شي
دضششا مششن يبه لهششذ ه لالمسششألة، ومششن ذلششك أي طجب لالتن طتك في رب أغثني برحم
لالخطأ في مثل هذلا قول بعض لالناس: شاءت قششدرة لاللششه. شششاء لالقششدر.
ومششن؟ للششه طل هذلا حرلام ل يجوز، لالقدرة نفسها ليس لها مشششيئة لالمشششيئة 
فة فششي موصششوف عز وجل أما لالقدرة فليس لها مشششيئة لنهششا صششفة صششف
نة لاللششه فهششذلا رمششا: لاقتضششت قششدر طئي ولالمختار هششو لاللششه عششز وجششل، أ رشا ولال
ويات لالقدرة كذلا وكذلا أما لالمشششيئة فل تكششون وض وت هق نم صحيح، يعني أنه من 

طمن  صء له لالختيار وهذلا ل يمكن أن يكون  طمن شا صفة.لالإل 
ور وكشش وذ ور لالحكششم  وكشش وذ وغة لالقرآن أنششه إذلا  طمن بل رن  ومن فولائد لالية لالكريمة أ

ول لالعقلششي عليششه لقششوله: ((   ))واسممجدوال للممهل الممذيل خلقهممنلالششدلي
(لاسجدولا لله) هذلا ولاضح أمر شرعي لكن (لالششذي لخلقهششن) دليششل كششوني
مق للسجود من؟ لالذي لخلششق هششذ ه لالشششياء كيششف طح وت هس رن لالم مي على أ طر ود ق
وقهششن، ونظيششر ذلششك تسجدون للشمس ولالقمر ول تسجدولا لله لالششذي لخل

نله تعالى: ((  يال أيهال الناسل اعبدوال ضربكمل الذيل خلقكمل والممذينقو
ل فأمال عممادل فاسممتكبروا(( ))، ونظير ذلك قششوله تعششالى: منل قبلكم

ممنل أشدل منال قوةل  أول لم)) قال لالله تعالى: (( فيل الضرضل وقالوال 
ددل منهمل قوةل  مقهمل هول أش شنل اللهل الذيل خل ) لم يقششل: أولششم)يروال أ

رل بششذلك دللششة ند رن لالله أشد منهم قوة بل قششال: لالششذي لخلقهششم؛ ليشش يرولا أ
وقهم رن لالله هو لالذي لخل عقلية ولاضحة أنهم دون لالله تعالى في لالقدرة ل
طكيشم ندن ح ن لش طم رنشه  يل علشى أ ند وزة لالتي ت طج طمن أساليب لالقرآن لالمع وهذلا 

لخبير.
مد علششى عابششدي لالشششمس ولالقمششر ومن فولائد هششذ ه لاليششات لالكريمششة لالششر

))لل تسممجدوال للشمممسل ولل للقمممرل واسممجدوال للممهل لقششوله: (( 
لاسششتنبع ط بعششض لالعلمششاء مششن هششذ ه لاليششة فائششدة وهششي مشششروعية صششلة

رن لالله قال:  ول ل منل آياتهل الليلل والنهاضرل والشمس((لالكسوف قال: 
) ولم يقل: لليششل ولالنهششار )والقمرل لل تسجدوال للشمسل ولل للقمر

طدهما أن نأ فششي قلششب عابشش وششش وتا فقششد ين ور ري رن لالشمس ولالقمر إذلا تغ وذلك ل
ود لهما كالتائب فقال: (ل تسجدولا للشمس ول للقمر ولاسجدولا لله نج يس
هعششد لكنششه ليششس يعنششي نب لالذي لخلقهن) وهذلا لالستنباط فيه شششيء مششن  لال

دعا أن يكون في ذلك إشارة إلى مشروعية صلة لالكسوف. طن وت مم
رقا أن نبد لالله ح رنه يع طعي أ رد رنه ل يمكن لنسان ي ومن فولائد لالية لالكريمة أ



هير لالله لقوله: ((  وغ ود ل نج هس  )).إنل كنتل إياهل تعبدوني
صع مشن دي نششو ومششن أشششرك بششالله بشأ ددي  ومن فولائد هذ ه لاليششة لالكريمششة تحشش
نبششد لاللششه رنك لم تع دل نقول: إ ققا لله، فالمرلائي مث ددلا ح لالشرك أن يكون عاب
ومششن؟ إلششى يرب إلششى  هد ه بالعبششادة لنششك أردت بعبادتششك لالتقشش طر هفشش نت ققششا لششم  ح

))إنل كنتمل إياهل تعبدونل لالمخلوقين ولهذلا قال: (( 
رن لالمستكبرين عن عبادة لالله لششن ومن فولائد لالية لالكريمة لالتي بعدها أ

يرولا لالله شيئا لقوله:  وض ).)ل فإنل استكبروال فالذينل عندل ضربكل ((ي
ددي هؤلء لالذين يعبدون غير لالله بأنهم إذلا عبششدولا هشف تح ومن فولائدها ك

ومن يعبد لالله عز وجل. غير لالله فلله 
وضششل رن لالملئكششة أف رل به بعضهم على أ ود طمن فولائد لالية لالكريمة ما لاست و
طرك لقششوله: (( هششش نم رن لالملئكششة ليششس فيهششم  ول ذلششك بششأ رلشش مششن لالبشششر وع

 )) وبنششو آدم فيهششمفالذينل عندل ضربممكل لل يسممتكبرونل عممنل عبممادته
طمن لالجنششس لالششذي فر  مؤمن وكافر، ولالجنس لالذي ليس فيهم مشرك لخي
نض هذلا لالستدلل فيقال: عبادة ور نيعا دحد، ولكن قد  وو يكون فيه مشرك وم
صس ليششس فيششه وضششل مششن عبششادة جنشش طرك وموحششد أف هش نم لالجنس لالذي فيه 
صس فيششه مشششرك علششى لالموحششد، طجنشش طة لالتوحيد فششي  رق وش وم طل مشرك؛ وذلك 
ود لالله فششي قششوم وب وضل من لالملئكة؛ لنه ع دحد من بني آدم أف وو فيكون لالم
نرون عشن طب هك ندون لاللشه ول يسششت ل يعبدون لاللششه، أمششا لالملئكششة فكلهشم يعبش
لل منهششم أدلششة نكشش عبادته، وهذ ه لالمسالة فيها لخلف بين أهل لالعلم وهششو ل
وضششل هن جمع شيخ لالسلم رحمه لاللششه بيششن لالدلششة فقششال: لالملئكششة أف لك
فل ل بأس به نحو لالبشر أفضل باعتبار لالنهاية وهذلا قو طل باعتبار لالبدلاية وصا
رلششة علششى لالتفضششيل تفضششيل لالملئكششة علششى لالبشششر همع بيششن لالدلششة لالدلا ج

طني رحمه لالله:  طري رفا رس ولالبشر على لالملئكة، ولهذلا قال لال
ك ربنا كما لاشتهرئوعندنا تفضيل أعيان لالبشر     على مل              

ومن قال بغير ورى يعني  طسوى هذلا لافت ومن قال  قال -يعني لالمام أحمد-: و
نمفتري، لكن لالصششولاب يعنششي أن تفضيل أعيان لالبشر على لالملئكة فهو 
نقول كما قال شيخ لالسلم رحمه لاللششه: أمششا باعتبششار لالبدلايششة فالملئكششة
نصششون لاللششه مششا أمرهششم ويفعلششون مششا وضل؛ لنهم لخلقولا من نششور ول يع أف
هرب نقشش ولجر ولال طحي لالبشر من لالثولاب ولا طل طلصا يؤمرون، لكن بالنهاية يكون 

من لالله ما ليس للملئكة.
طمن أين يؤلخذ؟ رن للملئكة إرلادة  طمن فولائد لالية لالكريمة أ و

 ))يسبحونل له: (( لالطالب



وح إل بششإرلادةيسبحونل لممه: (( لالشيخ طبي وح إل بششإرلادة ول تسشش طبي  )) ول تسشش
طمشن هنشا نقفشز إلشى  وع لالمخلوقشات مشنلالو رن جميش فائشدة لالثانيشة وهشي: أ

لالحجار ولالشجار ولالنهار ولالشمس ولالقمر ولالسماء ولالرض لها إرلادة؛
دبح لالله  وس نت رنها كلها  ممممن((ل ل تسبحل لهل السماواتل السبعل والضرضل و

ببحل بحمدهل  مس دي ٍءءل إلل  رمنل شي يد علششى لالششذين)فيهنل وإنل  نر ) وبهششذلا نشش
)) يعنششي لالجششدلار هششذلا مجششازل يريدل أنل ينقضل قالولا: إن قوله تعالى: ((

رنه ليس له إرلادة بل له ومن قال لكم إ نيقال:  رن لالجدلار ليس له إرلادة، ف ل
يل على أنه أرلاد ولقد قال لالنبي عليه لالصلة ولالسلم في ند نله ي إرلادة ومي

وتهششا لالرسششولل )ل إزنهل يحبنال وزنحبهل (أحد:  يص مششن لالرلادة وأثب ولخ ربة أ وح ولالم
صلى لالله عليه وسلم للجبل.

دو نلشش نع رل بها علششى  ود وت رن بعض أهل لالعلم لاس ومن فولائد هذ ه لالية لالكريمة أ
طب منششه لقششوله: (( هر نقشش دء بالنسششبة لل يلهششا سششولا رن لالشششياء ليسششت ك لاللششه وأ

رن بعششض لالمخلوقششاتفالذينل عندل ضربكل  طضششي لالقششرب وأ وت )) ولالعندية تق
ومشن كششان رن  ومشن يقشول إ طمن بعض، وهذلا ل إشكال فيشه،  ورب  إلى لالله أق
هرب إلى لالله كالذي في لالسششماء نق في لالرض لالسابعة لالسفلى هو في لال
رن مك أ طمششن جهششة لالحاطششة بششالخلق فل ششش وحد يقول بهذلا أما  لالسابعة؟ ل أ
لد سولاء، وأما من جهششة لالولاقششع فل شششك لالقريب ولالبعيد عند لالله على ح
ورب إلى لالله ممن كان فششي لالرض ولهششذلا ومن كان في لالسماولات أق رن  أ

)) أقول إن بعض لالعلماء لاستدل بهذ ه لاليةفالذينل عندل ضربكل قال: (( 
دو لالله وقال: نحن في لالرض ولالذين عنششد لاللششه ل بششد أن يكونششولا نل نع على 
ننه يقششول: (( دضششا عنششد ه، فكششو يو ه لكنششا نحششن أي نلشش رنششه لششول ع في لالسماء؛ ل

دو لاللششه عششزفالذينل عندل ضربك نلشش نع يل علششى  ند ومن في لالرض ي  )) يخاطب 
صة إلى أن نشأتي بهششذلا وج ونا بحا هس رنا ل وجل، وهذلا ل شك أنه لاستنباط جيد لك
رلششة كششثيرة صر مششن لالنششاس وعنششدنا أد نته على كثي وفى دلل لالدليل لالذي قد تخ
دو لالله عز وجل: أدلة عقلية وأدلة سمعية وأدلششة فطريششة نل نع ولاضحة على 
نبششول رو لالششذلاتي إل مخ نلشش نع رو لالله عز وجل لال نل نع نر  طك دو لالله، ول أحد ين نل نع على 
هن يقول بالعششدم، هن يقول بالحلول وإما أ رما أ غير عاقل وهو بين أمرين: إ
طمششن أمريششن: إمششا أن يقششول صد  رو لالله فهششو ل يخششرج عششن ولاحشش نل نع ور  ومن أنك
رو لاللششه لانقسششمولا نل نمولا ذلك فالذين أنكرولا ع دل لالتز بالحلول أو بالعدم، وفع
ط ه لالله عششز وجششل دز ون ني رن لالله في كل مكان ولم  فم قال: إ إلى قسمين: قس
عن لالحششوش ولالقششذلار ولالنتشان ولالسششولاق لاللشي فيهشا لاللغششو ولالكششذب
رن لالله بذلاته فششي كششل ومن قال: إ رن  فر صريح أ ولالغش وهذلا -فيما أرى- كف



ره نت لششه بالرحمششة لنشش هو وعشش نت عليششه ول د هي رل وصشش مكان وهو كافر لو مات مششا 
دبه بكل عيب، ومنهم من يقول: فم لر طص وولا فب للقرآن وللدلة لالعقلية و دذ وك م
طصششل بالعششالم ول رت وج لالعالم ول م طر ول لالعالم ول لخا طلخ رن لالله تعالى ليس دلا إ
طيز ول فششوق ول تحششت ول يميششن ول شششمال، بمششاذلا وصششف وحا نم وباين ول  نم
هفنا ه وصشش نفولا لالمعدوم ما و طص لالله؟ بالعدم، وصف لالله بالعدم، لو قيل لنا: 
طمن هذلا فيقششال: أيششن هششو؟ مششا دلام ل دلالخششل لالعششالم ول لخششارجه ول بأكثر 
طصشل عشن لالعشالم ول فشوق ول تحشت ول يميشن ول متصل بالعالم ول منف
نمششود بششن هح ورك لم هو وفشش رمشا قششال لابششن  ول رل لالعششدم ولهششذلا  شمال وين يشروح؟ إ
رن لاللششه فششوق لالعششالم ول تحششت إلششى طكين رحمه لالله: إني ل أقششول إ وت هك وب وس
طمه ود دبششك وعشش نوجششود ر دين لنا لالفرق بين  وب وبات قال:  نلو هس وكر هذ ه لال آلخر ه وذ
وت لالله بهذ ه لالوصاف فهذلا هششو هف وص دة نحوها، يعني معنا ه أنك إذلا و أو كلم
مو نلشش نع رن لالله تعالى في لالسماء يعني لال طرير أ هق دما، على كل حال ت ودم تما لالع
نرس ولم هد ول فيه، ولالعجب أنك تأتي لالعجوز لالتي لم ت فر ل إشكا هم لالذلاتي أ
ولم وتسألها: أين لالله؟ تقول: في لالسماء. إل إذلا كان لالمششر هع وهم ولم ت هف ت

بصرازنهل أوكما قال لالنبي عليه لالصلة ولالسلم: (  من دي بودازنهل أول  مه دي أبواهل 
مسازنه بج مم دءدي طكر بنششا هن نت مو فربما  نل نع نرون لال طك نين دة بين قوم  وش طئ  ) إل إذلا كانت عا

ونششا ه ل هي وأ ور هينا إلى إنسان من حيث لالفطششرة ل وت دير، أما لو أ وغ نت رن لالبيئة  على أ
وحششم طني رحمه لاللششه أف ودلا وم وحم لاله رن لالله في لالسماء، ولذلك أف مك في أ نش ي
طكششر لاسششتولاء لاللششه نين أبا لالمعالي لالجويني حين كان أبششا لالمعششالي لالجششويني 
رن لالله تعالى كششان ول عششرش وهششو لالن علششى مششا على لالعرش ويقول: إ
كششان عليششه. يريششد أن ينكششر لاسششتولاء ه علششى لالعششرش، لاسششتولاء لاللششه علششى
رنشه ورنشا أ رن لاللشه ألخب طعي يعنشي لشول أ رل سمعي؟ سم نله عقلي و لالعرش دلي
طلي وسششمعي نله عق مو دلي نل نع مو؛ لال نل نع ونا، بخلف لال هم طل لاستوى على لالعرش ما ع
نله سمعي، قال له لالهمدلاني رحمه لاللششه قششال لشه: رما هذلا فدلي وفطري وأ
فف طر هرنا عن هذ ه لالضرورة فما قششال عششا طب هكر لالعرش ألخ طذ طمن  ونا  هع يا شيخ د
ولششب لالعلششو، "مششا قششال عششارف" وط ود من قلبه ضرورة ب يع ط: يا لالله! إل وج وق
هذي كلمة (عارف) لاصطلح صوفي: لالعارف عندهم هو لالعالم لالولاسششع
وقع ط: يا لالله! إل وجد من قلبه فف  طر طبد لالكثير لالعبادة، ما قال عا لالعلم لالعا

ضرورة بطلب لالعلو. صحيح هذلا ول ل؟
: صحيحلالطالب
طجه إلى لالسماء، فصرخ أبولالشيخ رت : أي إنسان يقول: يا لالله! يجد قلبه ي

وجششز ورني ع ري ورني لالهمدلاني ح ري طرب على رأسه يقول: ح لالمعالي وجعل يض



رد على هذلا، فنحن نقول:  نر وضهو أن ي نغمششو فر ل  همشش رن لالعلششو أ لالحمششد للششه إ
هغموص -ولالعياذ بالله- بالبدعة نر ه إل شخص م ول فيه ول ينك فيه ول إشكا
مج ولششو نعه صلة ول صدقة ول صيام ول حشش وف رنه كافر وأنه ل تن ونحن نرى أ

هينا عليه. رل مات ما ص
رلششه فششي ون ك نقون لالزمشش طر هغ رن لالملئكة مست ومن فولائد هذ ه لالية لالكريمة أ

طله: ((   )) ولالبششاء وإن جششاءتيسبحونل لهل بالليلل والنهمماضرلالعبادة لقو
طمششن بمعنى لالظرف بمعنششى (فششي) لالششتي هششي لالظرفيششة لكششن فيهششا نششوع 

وعاب كما قال لالله تعالى في آية ألخرى:  طتي هس ل يسبحون((لالدللة على لال
ملل والنهاضرل لل يفترونل -شوف-الليلل  )).ل يسبحونل اللي

نن قششوة لالملئكششة لقششوله: ((  وهمممل لومششن فولائششد لاليششة لالكريمششة بيششا
يل على قوتهم، ولالدلة علىيسئمون ند نبون مما ي وع يلون ول يت وم  )) أي ل ي

قوتهم كثيرة منها قصة سليمان عليه لالصلة ولالسلم حين جاء ه لالهدهد
بخبر

سبأ: لالطالب
: ل أحد يتكلم يالخي أنا أعرف أنششه سششبأ أو غيششر سششبأ، حيششن جشاء هلالشيخ

دمششا فقششال سششليمان: ((  دشششا عظي رن لها عر وكة سبأ أ طل أيكملالهدهد بخبر م
ل قالل عفريممت)) فش((يأتينيل بعرشهال قبلل أنل يأتوزنيل مسلمينل 

)) وكششان لششهأنل تقممومل مممنل مقامممكل  منل الجنل أزنال آتيكل بهل قبممل
دني يششبي يجيبششهل وإزنيل عليهل لقويل أمين((وقت محدد يقوم فيه  طج  (( 

طحد، نعم ويقول: (إني عليه لقششوي). من أقصى لاليمن إلى لالشام وهو ولا
ون فيششه ((  نلخششو وته (أميششن) لششن أ رو رميؤكششد قشش للمم مممن قالل الذيل عنممدهل ع

دفكل  شدل إليكل طر مت لر )) لاللششه أكششبر! فششيالكتابل أزنال آتيكل بهل قبلل أنل ي
ود ه أمششامه ((  ررالالحششال وجشش رق رمممن فلمال ضرآهل مسممت مدهل قممالل هممذال  عنمم

 ولالفاء تدل على لايش؟ لالشترتيب ولالتعقيشب ثشم قشال: (())فضلل ضربيل 
قرلا كششأنهفلمال ضرآهل مستقرال عنده طق ود ه؛ مسششت  )) ولم يقل: فلما رآ ه عنشش

طقر، نعم قال: ((  وت هس نم طمن سنولات  طضع في هذلا لالمكان  هذال منل فضلنو
دل على يمينششكضربيل  رن لالعرش مث طمن هناك بلحظة يعني كأ )) لالن حضر 

وعا لالله عز وجششل رن هذلا د مد، قال أهل لالعلم: ل وش هلته عن يسارك بل أ فنق
رك فيه أنهششم أقششوى وش من وهذلا ل  طج طمن لال نه لالملئكة ولالملئكة أقوى  هت ول فحم

 )) إلىومنل آياته )) ثم قال: (( وهمل لل يسئمونمن لالجن، نعم (( 
آلخر ه.

...: لالطالب



نلششولالالشيخ وث طمششن نششور ولامت نقولا  طل نلخ : لالملئكة أفضل من حيث لالبدلاية؛ لنهم 
طبر عن عبادة لالله، لكن في لالنهاية يكششون هك وت هس ومن ي أمر لالله وليس فيهم 
نلون نلخ هد ويشش نلهم في يوم لالقيامششة أنهششم  وضل حتى لالملئكة عم مآل لالبشر أف
نلون نتم ول ينا هر فم عليكم بما صب نئونهم يقولون: سل دن طمن كل باب يه عليهم 

طمن لالنعيم مثل ما يناله لالمؤمنون.
...: لالطالب
: ل ل، على سبيل لالعموم للالشيخ

 صالحي لالبشر ...:لالطالب
 صالحي لالبشر ما يمكن حتى صالحي لالبشر لالجنس هذلا فيششه ..:لالشيخ

لالكافر ولالمؤمن نعم.
دضششالالطالب نتششم أنششه ل يجششوز وأي هر : في مسألة عدم عبادة صفات لالله ذك

ول لاللششه، أو نر فضشش نك ورة شائعة بيششن لالعامششة أل وهششو قششولهم: نششش هناك عبا
عبارة نحوها ما أذكرها لالن يعني يشكرون فضل لالله عز وجل.

نكر لالن عشان نعرف.لالشيخ : لاذ
طمد لالله ونشكر فضله.لالطالب : نح
اشكروال زنعمممة: أي طيب أليس لاللششه تبششارك وتعششالى يقششول: (( لالشيخ
 ))؟الله

: نعم.لالطالب
وعششم لاللششه،لالشيخ : ولالمرلاد نعمة لالله لالمخلوقة ما هي لالصفة يعني: ما أن

نكورة لكن هش وعل هذ ه لالصفة م نر فضل لالله ليس معنا ه إني أج نك كذلك أش
مي أشكر لالله عليه. هذلا رن لالله به عل وم لالفضل لالذي 

: يعني جائزة هذ ه لالعبارة؟لالطالب
: ما فيها شيء. نعملالشيخ

 علماء لالبصششرة لالششذين... )) بالليلل والنهاضر: قوله يا شيخ: (( لالطالب
 كيف تجيبون على مثل هذ ه لاليات؟ ... لالحروف..ينكرون 


